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 Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos 
örömhírrel ajándékoz meg bennünket:  Valóban feltámadt 
az Úr! Vallom, hogy mindannyiunk számára szükségszerűen 
fontos e mély igazság tudatosítása. Legalább annyira 
szükségünk van erre, mint a levegőre. Ha jelen van életünkben, 
természetesnek vesszük. S ha hiányzik, megérezzük, lelkileg 
fuldoklunk. Semmi sem megy!

Nyilvánvaló, hogy mindenki másképpen készül húsvét ünnepére. Miért? A válasz egyszerű: nem vagyunk 
egyformák. Ez ünneppel kapcsolatosan sincsenek „általános receptek”. Emlékek, szokások és hagyományok 
sokaságát őrizzük magunkban minden esztendő visszatérő húsvétjával kapcsolatosan. 
 A kérdés minden bizonnyal érdekes és elgondolkoztató: Mit jelent a Húsvét Neked? A média által 
uralt világban érdekes lenne egy ilyen kérdést kiküldeni és összegyűjteni rá a válaszokat. Néhány lehetséges 
válasz: 
- Húsvéti ételszentelés. (Csak megjegyzem, ma, nagyhétfőn valaki betelefonált, s érdeklődött, hogy hány 
órakor lesz ételszentelés!!!) Ennyi és nem több! Sütés, főzés, hogy aztán mutasson is a húsvéti ételekkel jól 
megrakott kosár. 
- Nagytakarítás. Nevezhetném cinikusan tavaszi nagytakarításnak is. De talán ehhez nem kellene megvárni a 
húsvétot! Azért jó, ha lakásunk ki van takarítva, félreértés ne essék!
- Rokonlátogatás. S ha kell, hát ehhez el is utazunk. Szép és dicséretes. A kérdés csupán, hogy csak ennyi az 
ünnep?
- Locsolkodás. Ezt is vegyes érzelmekkel éljük meg. Egyfajta kötelesség, túl kell lenni rajta. Már ennek a 
gyönyörű hagyománynak is gyakran megtörjük fényét. A kölcsönösség jegyében várjuk, hogy mihamarabb 
este legyen. 
- El kell menni a templomba is. Ez is szokás ilyenkor. Aztán talán még otthonról örököltük, hogy ilyenkor illik 
elvégezni a húsvéti gyónást, áldozást.  Aztán ezt is letudtuk!
 Szeretnék itt megállni. Újra megfogalmazom a kérdést: Mit jelent a Húsvét Neked? Az emmauszi 
tanítványok felismerése és tanúvallomása az a kijelentés, amely támpont lehet mindannyiunk számára: 
Valóban feltámadt az Úr! Igaz, amíg megszületik bennük ez a felismerés, a poklok poklát járják meg. 
Kétségbeesés, reménytelenség, csüggedés. S amikor ennyire céltalannak látnak mindent, a kenyértörésben, a 
melléjük szegődött ismeretlen idegenben felismerik Jézust. Boldog örömben indulnak el. Valóban feltámadt 
az Úr! – üzenetük lényege. És erről nem hallgathatnak. 
 Az emmauszi tanítványok felismerése és tanúvallomása csak akkor lehet sajátunk, ha az ünnephez 
vezető utat komolyan vettük. Húsvét ünnepéhez a nagyböjt kegyelmi ideje vezet el. Kívánom minden 
kedves, Húsvétot ünneplő hívemnek, hogy ez a felismerés és tanúvallomás erősítsen meg életünk nagy 
zarándoklatában: Valóban feltámadt az Úr!

mtibor

Valóban Feltámadt Az Úr!
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HÚSVÉTI AJÁNDÉK
 Idős néni kis ibolyacsokorral jött a templomba. „Jézusnak hoztam”, mondta. Azokra a 
jámbor zonyokra hasonlított, akik a hét első napján Jézus sírjához igyekeztek illatos 
kenettel kezükben, szívükben a halottaknak szánt élő szerettel. Vajon mi mit adjunk, 
mit adhatunk Jézusnak? Erre e kérdre csak a feltámadott Krisztustól kaphatunk 
választ.
 Amikor az zonyok meglátták az ür sírt  mellette az angyalt, félelmükben remegni 
kezdtek. Az ür sír nem jelentett döntő bizonyítékot Jézus föltámadása mellett. Az Úr 
azonban megjelenik Mária Magdolnának  tudatja vele, hogy él. Ő rohan a tanítványokhoz 
 jelenti nekik, hogy él az Úr. A tanítványok nem hisznek az zonyoknak. Ők csak az 
ür sírt látják, de Krisztus megjelenik nekik  így köszönti ők: „Békég nektek!”
 Az ür sír olyan kapuhoz hasonlít, amelyen kerztül az egz világ Istenhez érkezik. 
Megnyílt a kapu egy olyan út előtt, ami a megdicsőüléshez vez. 

 Az emberi él célját  értelmét nem leh meghatározni a tudomány  a művz zközeivel, csak a hit által. 
Tudnunk kell, hogy az érzékelhő világon túl létezik egy másik világ,  Jézus sírja ennek a másvilágnak a kapuja.
 Egy szent álmában látott egy lépcsőt felfelé az égig. A lépcső tele volt szúrós zközökkel, tövisekkel. Nagyon sokan 
mentek rajta, botorkálva. Eltek, felkeltek  bukdácsolva továbbmentek. Látta a szent, hogy Jézus is ott ment. Fájdalmak 
közt, mert az Ő lábát is érték a szilánkok, szúrták a tövisek. Felfelé Jézus visszanéz,  a Szűzanyát látja, amint jön utána. 
Látja, hogy a Szűzanya nem szenved, nem botorkál a tüskék között, nyugodtan lépeg  már fent is van. Miért? Mert 
a lábát oda tette, ahova Jézus is tette. Jézus lábával fölszedte a szilánkokat,  onnan már eltűntek a szúrós szerszámok 
 a tövisek, onnan már könnyedén föl lehett jutni az égbe. A Szűzanya ezt használta ki, ezért tudott olyan gyorsan 
felmenni. Merjünk mi is Jézus nyomaiba lépni, merjünk küzdeni!Ki segíth rajtunk? Csak Jézus, aki a Feltámadás  az 
Él. Aki benne hisz, aki hozzá fordul segítségért, nem csalatkozik. Igaz, hogy a világon a bűn elhatalmasodott, de Jézus 
azt mondta: „Ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem!”
 Egymásra vagyunk utalva, segítsük egymást abban, hogy ne ünk vissza hibáinkba. Ehhez adja meg segítségét 
az Úr Jézus Krisztus, hiszen „Ő az Út, az Igazság  az Él”.
 Élt egyszer két ttvér egymás szomszédságában. Negyven évig kölcsönösen segítették egymást, de egy napon az 
együttműköd megszakadt. Egy kis félreértel kezdődött, végül súlyos szavakkal folytatódott.
 Egy délelőtt kopogtak János ajtaján: egy férfi néhány napos munkát kerett. „Igen, lenne itt egy munka magának”, 
mondta János. „Látja ott azt a gazdaságot a patakmeder túloldalán? Az öcsém birtoka. A múlt hétig ott egy rét volt, de ő 
addig járt a buldózerével a folyó gátjához, míg ezt a mély árkot túrta ide. Bosszantani próbál vele, de én túljárok az zén. 
Az istálló oldalánál van egy halom felfűrzelt épülfám. Azt szerném, ha ácsolna belőle egy 2,5 méter magas kerítt, 
ne kelljen néznem azt az árkot, meg az öcsém sem.”
 „Azt hiszem, értem a helyzét”, mondta az ács, „ megoldom a dolgot úgy, hogy meg legyen elégedve”. János egz 
napra magára hagyta az ácsot a feladattal, az pedig keményen dolgozott. 
 Napnyugta után megjött János gazda. A szeme kikerekedett, még az álla is leett, mert nem volt semmiféle 
kerít, viszont egy formás kis híd ívelt a kitúrt árok felett, ami összekötötte a két birtokot. A hídon az öccse közeledett 
kitárt karokkal. János is elindult feléje  a híd közepén találkoztak, kez ráztak,  szerettel megölelték egymást.
 Az ács összerakta szerszámait  vállára emelte ládáját.
 „Várj, maradj, találunk még neked munkát!”, kiáltott utána János. „Szíven maradnék”, mondta az ács, „de sok 
hidat kell még megépítenem…”,  már indult is. 
 Legyen a Húsvét a megbocsátás, a béke  a szer ünnepe!

KRISZ US FE ÁMADO !!!
            Jurka Margit
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Felgyorsult világunkban már a mellettünk ülőtől is e–mailben kérdezzük meg, hogy van —kis túlzással—, és ha 
véletlenül mobiltelefonunkat otthon felejtjük, elveszettnek érezzük magunkat. Rohanó világunkban sokszor arra sem 
marad időnk, hogy csupán egy mosolyt ajándékozzunk embertársainknak... Mi lehet az oka? Mért hidegülünk el 

egymástól? Hiszen az idegeneket kételkedve méregetjük, ha esetleg közelünkbe 
kerülnek, és nem mosolyogva közeledünk feléjük. Saját tapasztalatom, hogy csupán 
egy mosollyal bárki szívéhez közelebb lehet kerülni, mint bármilyen szónoklattal és ez 
fordítva is érvényes...

II. János Pál pápa egy éve távozott az élők sorából és sokaknak ez az idő elég volt, 
hogy elfelejtsék őt, a munkásságát, a céljait... rohanó világunkban álljunk meg egyszer, 
gondolkodjunk el azon, hogy mért is élünk, és hogy nem vagyunk egyedül.

Nemrégiben kaptam egy érdekes e–mailt, amely eltérő volt a többitől. Nem a 
barátaim szokásos kérdései, vagy szürkének tűnő színes reklám, esetleg figyelmeztetés 
egy eseményről, hanem egy egészen más üzenet volt, ami nem a testnek és a 
hétköznapoknak szólt, hanem a léleknek. Egy felhívás volt az emlékezésre:

„Non abbiate paura! - Ne féljetek!
Ott visszhangzik még sokunk szívében a szentéletű pápa bíztatása, bátorítása, lelkesítő mosolya... Eltelt egy év, oly 

sok változás történt a világban, de II. János Pál példája ma is, változatlanul és szüntelenül arra hív, hogy napról-napra, 
újra és újra tanúságot tegyünk az életről.

Meghívunk téged is, kedves Testvérünk, hogy csatlakozz az élet barátaihoz, és az egyházfő halálának első évfordulóján, 
április 1-én és 2-án tűzz egy fehér szalagot a ruhádra, a szíved fölé, s szeretett pápánk mennyei születésnapja időpontjában, 
április 2-án este 21.37-kor gyújts egy gyertyát az ablakodban.

Apróságnak tűnik, mégis hatalmas tanúság lehet a világ felé, hogy hiszünk az életben, amelyet tisztelni és óvni 
vágyunk annak minden formájában.”

 
Húsvét van, a feltámadás ünnepe. Most is emlékezzünk arra, hogy Krisztus feláldozta értünk életét, megváltva 

bűneinket (sajnos sokan csak ilyenkor emlékszünk erre). Kissé lemaradtunk arról, hogy a fehér szalagot kitűzzük 
ruhánkra, de azzal (szerintem) soha nem késhetünk el, ha szívünkbe tűzzünk egy képzeletbeli fehér szalagot... Mindenki 
számára más a feltámadás üzenete, számomra az emlékezést és a megbocsátást jelenti. Számodra mit jelent?

Csuka Tímea

*Santo subito: a II. János Pál temetési szertartására összegyűlt hívek ezeket a szavakat mutatták fel transzparenseiken. 
Jelentésük≈azonnal szent, avassák azonnal szentté. Külön érdekesség, hogy a kereszténység első századaiban a szenteket 
haláluk után közfelkiáltással „választották”. 

S a n t o  S u b i t o *

Napjainkban, amikor annyi a depressziós ember, annyian 
félnek a jövőtől, fontos hangoztatni és ünnepelni Istenbe 
vetett reményünket. Lehetnek háborúk és forradalmak, 
lehetnek betegségek és természeti katasztrófák, de Isten 
szeretettel vigyáz az emberiségre. A halállal nincs 
mindennek vége. A szeretet legyőzte a gyűlöletet és a halált. 
Az ünneplések nem feltétlenül zajosak, hangoskodók; 
lefolyhatnak csendben, egyszerűen, úgy, mint bizalmunk és 
szeretetünk dala, mint a test egységének kifejezése, a Jó Hír 
üzenetének hirdetése: Isten jelen van köztünk, a szívünkben 
van; Jézus feltámadt, Jézus él. (Jean Vanier: A közösség. 
A megbocsátás és az ünnep helye.)

II. János Pál és Jean Vanier
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Mit jelent számunkra ez az ünnep? Az újjászületést, a megújulást, a változást…
Talán éppen a család az, ahol mindezeket megvalósíthatjuk…

A családunkban éppen a lányunk születése hozta a nagy változást…
Hisz hogy mondja Jézus: „Aki befogad egy kisdedet az én nevemben, az engem fogad be.”

 Az ártatlan, tiszta gyermeklelkekben Jézus kopog be minden család ajtaján. Talán nem is tudod, hogy vajon 
nemde békét, boldogságot, szeretetet, mosolyt akar neked juttatni... s te elutasítod. Azt mondod, nem kell a gyermek, 

pedig jól jegyezd meg magadnak: nincs a világon szebb asszony, mint a gyermekét ölbentartó, gyermekét öltöztető, gyermekére 
mosolygó anya. Nincs még a világon szebb és boldogítóbb szó, mint mikor az a piciny csöppség kinyögni készül: mama, 
papa… Vagy mikor az az ifjú felsóhajt magában: anyám, segíts… Nincs a világon szebb hivatás, mint Isten nagy kertjében, a 
lelkek kertjében kertésznek lenni. Egy édesanya, édesapa hivatása mellett minden eltörpül, megsemmisül: Jézus munkatársai 
a léleknemesítésben. Jézus munkatársai az ember boldoggá tevésében. Jézus munkatársai, hogy a mennyországban új szentek 
legyenek. Nincs a világon nagyobb hatalom, mint a szülői hatalom. A te kezedből szentek, másokat boldogítani tudók, 
jó emberek, papok, új leendő keresztény családok alapjai kerülhetnek ki. A szülők kezében van a jövő. A hit, a nemzet, a 
társadalom jövője… Nincs is a világon nagyobb áldás, mint ami a jó, lelkiismeretes szülőre vár. Nekik szól az Úr Jézus szava: 
,,Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.’’
 Szülők, szeressétek a gyermeket! Soha ne legyen számotokra teher, hanem áldás…
Szülők, jól tudjátok, hogy mindazt, amit a gyermekbe „fektettek”, a legbiztosabb „bankba” helyezitek el letétbe. Mert 
Istennek tettétek és Isten fog érte nektek jutalmat adni.
Szülők, imádkozzatok gyermekeitekért, hogy Istennek öröme, kedve teljen bennük.
Szülők, neveljétek gyermeketeket a jóra, a szépre, a szeretetre, hisz ez által neki és magatoknak is boldogságot szereztek.
 Milyen szép az a szentkép, amelyen imakönyvvel a kezében virraszt az édesanya a bölcső felett, amelyben Jézus pihen 
gyermeke képében… A mai szülők vajon mennyit virrasztanak imádkozva gyermekük felett? És te… te milyen szülőnek 
tartod magad?
 Köszönjük meg az Úr Jézusnak értünk hozott áldozatát és azt a példát, amit nekünk mutatott kereszthalálával és 
feltámadásával… Vagyis, hogy tudjuk mi is úgy szeretni gyermekeinket, mint ahogy ő szeretett minket, és talán akkor a mi 
jutalmunk is a feltámadás öröme lesz…

Májer Enikő                                                        

F e l t á m a d á s ! ! !
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okszor jut eszembe, hogy mennyire képesek vagyunk elbonyolítani az életünket. Talán ez a mai világ az oka, nem tudom, 
de arra késztet bennünket, hogy mindenből több, jobb, szebb, díszesebb stb. legyen nekünk. Ha iskola, akkor elit legyen és 
kitűnő, ha ruha, akkor jó anyagból legyen és drága és kicicomázott, ha hajviselet, akkor feltűnő, ha zene, akkor hangos és 

dübörgő, ha munkahely, akkor jól fizető. S az életünk legyen mindig jobb. Újévkor azt kívánjuk újabban, hogy „Boldogabb évet, mint 
a tavalyi volt!”, a cégünk legyen fejlettebb, mint eddig, az autónk legyen újabb, a gyerekünk jobb tanuló, hallgassuk a „legutolsó” zenét 
(tükörfordítás románból: a legfrissebben piacra dobottat) és vásároljuk meg a legújabb számítógépet.  

lfelejtettük, hogy az életünk a legegyszerűbb dolgoktól lesz boldog. Úgy tűnhet, hogy a mindig jobbtól, szebbtől az életünk is 
jobb, szebb lesz. Lehet. Azonban ezek a dolgok pontosan azoktól vonják el a figyelmünket, amire valóban figyelnünk kellene. 
Sok-sok egyszerű apróságról. Nézzük, mi mindenre figyelhetünk. A házastársunk meleg szavaira, aki mindig mellettünk van, 

aki, bár nem a legújabb és nem gyártanak belőle folyamatosan újat, mégis stabilitást ad az életünknek. Akinek már nem él a házastársa, 
jól tudja. A gyermekünk kezdetleges próbálkozására, hogy talpra álljon, hogy lerajzolja a még ügyetlen figurákat, hogy szól hozzánk. 
A mindennapos munkánkra, amely a családunknak megélhetést biztosít, hogy jól, becsülettel végezzük. A Jóisten által teremtett 
megannyi csodára, a fákra és a virágokra, a madarak csiripelésére, az ereszről lelógó jégcsapokra, az őszi falevelek színorgiájára. Ezek 
a dolgok mindig változásban vannak és mégis mindig változatlanok. Élni nélkülük… én nem próbálnám meg. (Az külön téma, hogy 
minden ilyen életbonyolítás természetesen a Sátán műve, aki ügyesen elhiteti, hogy mi jobbat érdemlünk stb…)

z egyház húsvéti ünnepe amellett, hogy hatalmas tanítást hordoz, hasonlóképpen egyszerű. E sorok  mottója a 118. zsoltárból 
való. A zsidók szabadulásának éneke ez, az Egyiptomból való megmenekülés örömujjongása. Egyszerű örömre szólít fel: 
örvendezni az Úr-adta napnak. Egy másik fordításban: „a nap, melyet az Úr szerzett nekünk”. Szóval nem csak úgy adta, mert 

úgy volt kedve, hanem szerezte, tett érte, áldozott, mégpedig nem is keveset: az ő szeretett Fiát a kereszten. Egyszerűen. Mert szükség 
volt rá. Nem állt le vakarózni, hogy mennyi lesz ebből a haszon, hogy megéri-e, hogy az embereknek van-e rá igényük, hogy értékelni 
fogják-e… Megtette és kész. Persze, neki könnyű volt, mert tudta, hogy mit akart. Célja volt. Megváltani az embereket. Újra előttünk a 
nagyszerű példa: Krisztus, az áldozati Bárány, aki már régen megmondta, mit kell tennünk. „Legyetek olyanok, mint a gyermekek…” A 
másodikos gyermekekben már megvan a ravaszság, már megpróbálják az orránál fogva vezetni az embert. Az elsősök kis ártatlanok. 
Tágra nyílt szemmel figyelnek, lelkesen jelentkeznek, nem szégyellik, ha közben elfelejtik, mit is akartak mondani. Nem szégyellik, hogy 
a szüleik elváltak. Nem titkolják azt, amit a nagyobbak félve rejtegetnek. Egyszerűek. Mint Jézus.

alán jó lenne a valódi életre figyelni, arra, ami történik velünk nap mint nap. Mert (és ez sem mellékes szempont) a Jóistent 
soha nem fogjuk megtalálni a divatos autónkban. Soha nem fogjuk meghallani a hangját a divatos autóból kihallatszó 
dübörgő zenében. Soha nem fogjuk látni a gondosan felhelyezett smink mögött. Mert ő nem a legújabb, de a legbiztosabb. 

Nem most dobták piacra, de tudja, mit akar. Nem divatos, de tartása van. Nem mutogatja magát, s mindenütt ott van. Nem sztár, 
csak Megváltó. Mert ő az egyszerű dolgokat kedveli.  

Aranyosi-Vitéz Gellért

„ 
   z az a nap, melyet az Úr adott,

hogy ujjongjunk és 
örvendezzünk,
alleluja, alleluja!”
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Március 26.–április 1. között Németországban nemzetközi 
tapasztalatcserén vettem részt. Néhány magyarországi, 
erdélyi és német lelkes fiatal, aki a középiskolások iskolán 
kívüli képzését szívügyének tekinti és foglalkozik ilyen 
képzéssel, összejött egy hétre, hogy együtt gondolkodjon és 
megossza mindazt, amit eddigi munkájában megtapasztalt 
és megélt. 
 Ez a fajta képzés Szatmáron 2002 óta áll a diákok 
rendelkezésére. Célja, hogy résztvevők személyiségét 
fejlessze és serkentse felelősségtudatukat, de a 
közösségformálás is hangsúlyozottan helyet kap. Mindezt 
egy-egy Nagyítós hétvégén, kiscsoportos foglalkozásokon 
és játékos gyakorlatokon keresztül, olyan témákban, 
amikre az iskolai oktatásban kevés idő és lehetőség jut. 
Ezek a témák: önismeret, kommunikáció, párkapcsolat, 
tolerancia, szenvedélybetegségek. Az intenzív együttlét 
alatt a téma több szempontból nagyító alá kerül, és az 
élményszerű feldolgozás által a résztvevőket szellemileg 
és érzelmileg is megérinti. A kiscsoportos foglalkozásokat 
csoportvezetők kísérik, akik a nevelés és értékközvetítés 
e formájára önkéntesként időt és energiát fordítanak. A 
szatmári Nagyítónak közel 30 tagja van, közülük mentünk 
el hárman.
 A németországi Großkrotzenburg-i 
Franziskanisches Bildungwerk (FBW) volt a házigazdánk. 
Ez egy képzési központ, amely 25 éve egy katolikus 
iskola mellett működik. Elsősorban az iskola diákjainak 
szerveznek programokat, de vannak nyitott képzéseik, 
amikre Németország egész területéről jönnek, és nemzetközi 
táborokat is tartanak. Ami számomra érdekesnek tűnt, 
hogy 5. és 9. osztály elején egy program keretében négy 
napig egy képzési helyen együtt van az osztály minden 
diákja, családostól – szülőkkel és testvérekkel együtt, 
és a különböző foglalkozásokon mindenki részt vesz. 
Így mindenki mindenkit megismer. Amit még náluk 
alkalmaznak, hogy két 11.-es diák, „szárnyai alá” vesz 
egy 5.-es osztályt. Ők a „keresztszülők” és ők mutatják 
meg a kisebbeknek az iskolát és két és fél évig mellettük 
maradnak, közben kirándulnak vagy buliznak együtt. A 
képzési központ célja, hogy a képzések által aktívabbá tegye 

a szülőket és a gyerekeket. Amire pedig a képzési idő nem 
elég, állandó jelleggel tanácsadással próbálnak segíteni, 
akár a tanároknak, szülőknek, fiataloknak vagy családoknak. 
Kiemelt helyen foglakoznak a gyermeküket egyedül nevelő 
szülőkkel és gondjuk van a tehetséggondozásra is.
Megnéztünk még a Walberg-i Jungendakademie-t, ami egy 
nem iskolához kötődő képzési központ, ahol éppen négy 
különböző iskolából jövő osztály programjai zajlottak.
A németországi katolikus-szociális képzési szervezetek 
az úgynevezett Arbeitsgemeinschaft Katolisch-sozialer 
Bildungwerke-be (AKSB) tömörülnek. Ennek központi 
irodája Bonnban van, amit szintén meglátogattunk.
 A látogatásokon kívül jutott még némi idő nézelődni 
is. Bár néhány csigalépcső vezetett odáig, de a kölni dóm 
tornyának tetejéről jó messzire el lehet látni és megérte a 
fáradtságot.
 Amikor éppen nem úton voltunk, akkor 
beszélgettünk, meg énekeltünk, és sokat játszottunk 
– kipróbáltunk néhány jól bevált játékot. Az elején 
a bemutatkozások is ötletesek voltak: megtanultuk a 
németországi köszönések jó néhány módját, megkóstolunk 
pár magyar bort és erdélyi magyar népjátékokat játszottunk. 
Tartalmas és szép együttlét volt, kár, hogy ilyen hamar vége 
lett …

Simai Éva

*A Nagyító − Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése− 
program 1995-ben indult el. Célja a résztvevő fiatalok 
személyiségének és közösségi életének fejlesztése, illetve a 
résztvevők arra való buzdítása, hogy merjenek és akarjanak 
önálló, gondolkodó emberekké válni, olyanokká, akik saját 
véleménnyel és célokkal rendelkeznek, és azokért küzdeni 
is képesek. A program egy ún. rövididejű tanulási módszer, 
ami egyetlen hétvége alkalmával adott erős impulzus 
által kíván hatni a résztvevőkre. A visszajelzések alapján 
a résztvevők egy-egy alkalom után nyitottabbá válnak, 
együttműködőbbek és leírásuk szerint jobban megismerik 
önmagukat és társaikat. (“Nagyító“, Középiskolások 
Iskolán Kívüli Képzése, Nagyító Alapítvány, Szeged, 
2003.)

NAGYÍTÓS* TAPASZTALATCSERE 
     NÉMETORSZÁGBAN

“ Lehet, hogy különösen hangzik, de megismertem magam és rájöttem, hogy azért nem pont úgy van minden, ahogy én azt gondoltam. Sok mindent megtanultam és sok osztálytársamat más 
környezetben is megismertem. Akivel eddig alig beszéltem, most eljutottam arra a szintre, hogy beszélgetünk! Remélem ez maradandó, s nem fog idővel elmúlni. A lényeg, hogy legalább egyszer 
el tudom mondani azt, hogy volt egy jó hétvégém az osztálytársaimmal ” (Egy diák)

“Hazaviszem a sok örömet és úgy érzem az összetartás az osztályban megerősödött és azt szeretném, hogy otthon is így legyen” (Egy diák)

“ A megszerzett jó élményeim közül a legjobb a focizás volt, a vége volt a legjobb, mindenki tiszta sáros volt, meg a közösen eltöltött programok közül majdnem mind tetszett” (Egy diák)

“ Olyan élményt jelentett mindannyiunk számára a képzés, amely meghatározó az osztály életében. Az iskolai kereteken kívül alkalmunk nyílik igazán megismerni egymást, felfedezni 
egymásban az embert” (Egy tanár)

“Rájöttem legfőbb hibáimra, amelyeket ki kell javítsak, olyan dolgokra voltam képes amire eddig nem, végre rám is figyeltek, kicsit kibújtam a csigaházból, engedtek kibújni belőle, önbizalmat 
adott.” (Egy diák)

“Nagyon jólesett hallani és rájönni, hogy azért én is számítok az osztályban, sosem felejtem el, hogy a fiúk mire képesek, ha akarnak.” (Egy diák)

M I RE  J Ó  A  N A G Y Í T Ó ?  M I RE  J Ó  A  N A G Y Í T Ó ?  M I RE  J Ó  A  N A G Y Í T Ó ?  M I RE  J Ó  A  N A G Y Í T Ó ?  M I RE  J Ó  A  N A G Y Í T Ó ?  M I RE  J Ó  A  N A G Y Í T Ó ?  M I RE  J Ó  A  N A G Y Í T Ó ?
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Hát most, emberke, hagyd el egy kicsit foglalatosságaidat, 

rejtőzködj el egy kicsikét gondolataid özöne elől. 
Feledd a terhes gondokat és tedd félre fárasztó szórakozottságodat. 
Időzz egy kicsit Istennél, és nyugodj meg egy pillanatra benne!

4
Lépj be lelked hajlékába; zárj ki onnan mindent Isten és 
mindaz kivételével, ami segít az Ő keresésében; bezárva ajtód 

csak őt keresd. Mondd most, teljes szívem, mondd most 
Istennek: Arcodat keresem; vultum tuum, Domine, 
requiro.

4

Most tehát Te, Uram és Istenem, tanítsd 
meg szívemet, hol és hogyan keressen 
téged, hol és hogyan találjon meg téged. Uram, 
Istenem és Uram vagy és sohasem láttalak téged. Te teremtettél 

és újraalkottál, és sohasem ismertelek téged. Végül azért 

lettem, hogy lássalak, és sohasem tettem azt, amiért 
teremtettél.

4
Tekints ránk, Uram, hallgass meg és világosíts meg bennünket! 
Mutasd meg magadat nekünk! Add vissza nekünk önmagadat, 

hogy boldoguljunk, mert nélküled ínség a sorsunk. 
Könyörülj meg rajtunk, akik küszködve igyekszünk feléd, akik 

semmit sem tehetünk nélküled.
4

Taníts meg engem, hol keresselek, és mutasd meg 
magadat a keresőnek; mivel nem kereshetlek, 

ha Te nem tanítasz, és megtalálni sem tudlak, ha 
nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, 
vágyakozzam rád keresve, találjalak meg szeretve, és 

szeresselek, ha megtaláltalak!

(Szent Anzelm imája)

Aostából (Felső-Itália) származik. Bejárta Burgundiát és Frankországot, 
1060-ban a normandiai Bec kolostorába lépett, ahol 1079-ben apát lett, majd 
1093-tól Canterbury érseke. Angliában VII. Gergely reformeszméit törekedett 
megvalósítani.

Szent Anzelm szerint az észnek az a szerepe, hogy a hívő lélekkel 
elfogadott igazságot mélyebben megértse. Szent Anzelm filozófiai gondolatainak 
legkiemelkedőbb pontja Isten létének bizonyítása. Két művében foglalkozik ezzel 
behatóan. A Monologium istenbizonyítékai, a tapasztalati rendből kiindulva az 
oksági elv alkalmazásával bizonyítja Isten létét. Olyan bizonyítékot keresett, 
amely minden mást feleslegessé tesz. Istenről mindenki azt tartja, hogy nála 
nagyobb nem gondolható el. 

Szent Anzelm lelkében Szent Ágoston gondolatai élnek tovább. Fő 
törekvése az ágostoni hagyományok fenntartása s az ágostoni gondolatcsírák 
kifejlesztése, amire misztikus lendülete és hithűsége kétségtelenül hivatottá 
tette.

Működése a középkori tudományosság módszere tekintetében jelentős 
fordulót jelent. Gondolatainak szabatos kifejtésével emelkednek ki művei a kor 
különösebb értékeket nem jelentő citátumgyűjteményeinek sorából. A szavak 
értelmének pontos meghatározására törekszik. A patrisztikus hagyományhoz 
való ragaszkodása, s egyszersmind a rendszeres bizonyításra irányuló törekvése 
alapján helytálló az a hagyományos megállapítás, amely Szent Anzelmet az 
utolsó egyházatyának és az első skolasztikusnak tekinti. 

Miután Canterbury érseke lett, a királlyal folytatott viták miatt 
szükségesnek látta, hogy a pápát fölkeresse. A hosszas utazás nem volt veszélytelen. Így Anzelmen rajtaütött 
egy rablólovag. De az érsek alakja és tekintete olyan hatással volt a támadóra, hogy ez elfelejtett bármit is 
követelni tőle, sőt letérdelt és áldását kérte. Azután cinkosaihoz fordult és így szólt: „Nem tehettem mást. Úgy 
éreztem magam, mintha nem emberrel, hanem angyallal álltam volna szemtől szembe.”

Történt, hogy egyik útitársa Vasas Szent Péter ünnepének vigíliáján (augusztus 1.) álmot látott. 
Barátságos tekintetű ifjú állt előtte, és azt mondta neki: „Akarsz újságot hallani?” A pap azt válaszolta: 
„Nagyon szívesen.” „Nos, halljad hát: a harc Anzelm és Vilmos király közt véget ért.” A következő éjszaka 
egy másik papnak egy láthatatlan kéz papírdarabkát nyomott a markába, miközben zsoltározott. Rátekintett 
és azt olvasta: „Vilmos király halott.” A következő napon megérkezett a hír: Vilmos királyt halálos baleset 
érte vadászaton a hampshire-i erdőben. Egy ismeretlen kéz által kilőtt nyíl szíven találta. A püspök ellensége 
elnyerte ítéletét. Anzelm a hír hallatára keservesen sírt.

Bár Anzelm sohasem volt népszerű szent, kortársait megragadta teológiai gondolkodása. Egyik 
tanítványa így jellemezte: „korának legszeretetreméltóbb embere volt az egész földön.”

Vass Loránd

Akiken átragyog az Isten
SZENT ANZELM

PÜSPÖK ÉS 
EGYHÁZTANÍTÓ
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 Minden szentmisében, de különösképp Húsvét 
vasárnapján, Jézus halálát és feltámadását hirdetjük, jelenítjük meg. 
Húsvét reggelén váratlan fordulat történt. A tanítványok üresen 
találták Jézus sírját. Megesett, ami még nem volt: valaki visszatért 
a túlvilágról. Isten feltámasztotta Jézust a halálból. Többé nem 
hal meg és köztünk él. Isten végtelen szeretete teremtményei iránt 
győzelmet aratott a halál fölött. 
 Nyugtalanító kérdés az ember számára az élet és halál 
kérdése. A húsvéti örömhír éppen ezekre a kérdésekre igyekszik 
megfelelő választ nyújtani, amikor Szent Pál apostollal a húsvéti 
feltámadás fényében boncolgatja azokat: „Krisztus meghalt 
bűneinkért, az Írás szerint eltemették és harmadnapra föltámadt, 
ismét az Írás szerint” (1 Kor 15, 3-6). Pál összefüggést lát Krisztus 
halála, föltámadása és az emberi élet, a bűn és a mulandóság között. 
A Húsvét mindenki számára üzenetet tartalmaz. A fiataloknak 
azt mondja, hogy számukra az élet nemcsak egy nagy lehetőség, 
de felelősség és kihívás is. A felnőtteket arra figyelmezteti a 
Húsvét, hogy a családi szentély megmaradásáért áldozatot kell 
hozni, a gyermek vallásos nevelését nem szabad elhanyagolni. Az 
időseknek azt üzeni: ne féljetek! Az öregség, a fáradtság, a betegség, 
a fiatalok nemtörődömsége nehéz keresztet jelent, de sorsuk nem 
reménytelen. 
 A Húsvét azt üzeni nekünk, keresztény embereknek: Isten 
szeretete győzött és az ember bocsánatot nyert. Húsvét a diadal 
ünnepe. Az élő Krisztusra épül az Egyház! Jézus élete folyamán 
mondta: „veletek vagyok mindennap a világ végéig”. Feltámadása 
után adott hatalmat apostolainak a bűnbánat szentségének 
kiszolgáltatására, amikor azt mondta: „amit megköttök a földön, 
meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz 
oldva a mennyben is”.
 Az örök élet hite nélkül az emberi élet, mely tele van búval-
bánattal, betegséggel-küzdelemmel, szinte elviselhetetlen. De Istenbe 
kapaszkodva, imádkozva, a Golgotát járva a feltámadás reménye ad 

erőt a kereszt elviselésére. Egy protestáns amerikai milliomosnak 
a lánya katolikus lett, sőt apáca. Mikor az édesapja ezt megtudta, 
azt írta lányának: „Ha elhagyod a katolikus hitet és az apácaságot, 
rögtön folyósítok számodra 50 ezer dollárt és halálom után a sok 
millió dollár is a tiéd lesz”. A lány válasza ez volt: „Édesapám! A lélek 
50 ezer dollárnál is többet ér. Éppen ezért nem hagyom el katolikus 
hitemet, sem az apácaságot”. 
 Íme egy példa a sok közül, amely bizonyítja, hogy Krisztus 
a mi legfőbb kincsünk, s Érte minden áldozatra készek vagyunk.
 Az apostolok hitére, az ősegyház hitére épül a mi hitünk. A 
Krisztus feltámadásában való hitre épül a mi egyéni feltámadásunk 
hite. A feltámadásunkban való hitünk a legnagyobb erőnk és 
vigaszunk. Erőnk az élet terheinek elviselésében, vigaszunk a 
halál fájdalmában. A feltámadás hite erőt ad az élet terhének 
elviselésében. 
 Milyen vigasztaló Szent Pál szava: „A test olyan, mint a 
földbe vetett mag . . . látszólag elhal, de új kalászba szökken . . .” 
(1Kor 15, 42) A sír nem a földi élet végállomása. Átmenet, csak egy 
másik életbe. A test feltámad… Ha híven szolgálta Istent, élete égi, 
örök lesz. Mint Szent Pál mondja: „Romlásra vetik el, romlatlannak 
támad fel, dicstelenül vetik el, dicsőségben támad fel”.
 Szent Benedek megdöbbenéssel értesül egy remetéről, aki 
barlangba leláncoltatta magát, hogy ne térhessen vissza a világba. 
Szent Benedek erre azt mondta: „nem a barlanghoz kell leláncolnunk 
magunkat, hanem Krisztushoz”.
 Vigyük haza magunkkal a Húsvét üzeneteit és ajándékait, 
és osszuk meg azokkal, akik elzárják magukat az elől, amire ők is 
vágyakoznak. Húsvéti örömünket osszuk meg másokkal, mondjuk 
meg nekik is, hogy ez a köszöntés: Feltámadt Krisztus!- nem csak 
szép szavak, hanem valóság, és minden embert a bűn halálából a 
kegyelem életére akar átvezetni. 

Vass Loránd

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Többször is hallottuk mostanában a misék utáni hirdetésben, hogy lehetőségünk van arra, hogy személyi 
jövedelemadónk 2%-ával támogassuk egyházunkat vagy valamely civil szervezetet. De miről is van szó 
tulajdonképpen? Véleményem szerint nem csak pénzről, és főleg nem nagyon sok pénzről. Ha a pénzügyi 
vetületet vizsgáljuk meg közelebbről, akkor gondoljunk arra, hogy végre eljutottunk oda, hogy az állam hajlandó 
végre lemondani személyi jövedelemadónkból befolyó bevételeinek 2%-áról és arra bátorítani polgárait, hogy 
saját szintjükön, saját közösségükben működő, hasznos munkát végző, jogi-pénzügyi szempontból rendben lévő 
csoportoknak juttassák ezeket a pénzeket. Észrevehetjük azt is, hogy az államnak nagy zsebe van és az is lyukas. 
Rengeteg fontos dologra nem jut pénz. Ezáltal sem lesz minden megoldva, de valamilyen fontossági sorrendet 
felállítva odaajánlhatom ezt az összeget, ahová én gondolom. No de mégis kinek, hová és miért? Nyilván olyan 
csoportnak, szervezetnek, egyháznak, amelyet hitelesnek tartok, egyetértek céljaival, munkáját valamennyire 
ismerem, és gondolom, hogy hatékonyan, eredményesen használja fel a befolyt összegeket. Tehát saját civil 
szemléletem gazdagodhat, és gazdagodnia is kell, mert elképzelhető, hogy több szervezet képviselője is megkeres 
az ismerősi körből és „megpályázza” az én 2%-omat. Harmadsorban pedig arra bíztat, hogy tevékenyen vegyek 
részt egy ilyen szervezet munkájában. Hiszen akkor „családon belül” tudunk célokat megfogalmazni és ezeket 
megvalósítani valamilyen pénzügyi hátteret is felajánlva hozzá.
Csak érdekességképpen említem meg, hogy a 2004-es évre vonatkozóan Romániában csupán az adófizető 
polgárok két százaléka használta ki a törvény nyújtotta lehetőséget, mintegy 137 229 személy irányította át adója 
–akkor– egy százalékát valamely civil szervezet bankszámlájára. Az összeg sem számottevő, összesen mintegy 
négymillió erős lejjel folyt be kevesebb az állami költségvetésbe, s ezzel 21 264 civil szervezet gazdagodott. 
További érdekesség, hogy az országban Maros megyében utalták át a legtöbben személyi jövedelemadójuk 1%-
át valamely nem kormányzati szervezetnek. Maros megye után Kolozs és Hargita megye következik, leghátul 
Teleorman áll 5 személlyel.

Mares Sándor


